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ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР
ЗА КУПОПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
по ИБДП бр. _________
Склучен помеѓу
Електродистрибуција дооел Скопје, со седиште на ул. Лазар Личеноски бр. 11, 1000 Скопје,
Р.Македонија, во својство на Купувач (Во понатамошниот текст: „Купувач"), претставуван од
дипл. инж. Јохен Хагеман, Управител и м-р. Сашо Салтировски, дипл.ел.инж, МБА, Управител
и
_____________, со седиште на __________, 1000 Скопје, Р.Македонија во својство на Продавач (Во
понатамошниот текст: „Продавач"), претставуван од __________, Управител.
Согласно Рамковниот договор (во понатамошниот текст “РД”) со арх.бр.______ и со овој Индивидуален
договор за купопродажба на електрична енергија (во понатамошниот текст “ИД”), Купувачот купува од
Продавачот електрична енергија, а Продавачот му продава на Купувачот електрична енергија според следните
услови:
1. Период на испорака:
а) Продукт:
- за месец
2. Договорена моќност:
а) Продукт:
- за месец
3. Договорена количина:
а) Продукт:
- за месец
4. Договорена цена:
а) Продукт:
- за месец
5. Вредност на набавката:
а) Продукт:
- за месец
б) Вкупната договорена вредност на набавката изнесува:

EUR

6. Точка на испорака: Во преносна мрежа во Република Македонија. Сите трошоци поврзани со
прекуграничен преносен капацитет се обврска исклучиво на Продавачот.
7. Договорена флексибилност:
Бараната флексибилност во испораката на електрична енергија ќе биде во опсег: +/- 20 % од вкупно
побараната моќност (MW) и количина на енергија (MWh) во врска со податоците дадени во табелата во ова
ИБДП. Оваа флексибилност ќе се примени на барање на Електродиатрибуција со најава од 2 (два) работни
дена пред деновите на испорака
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8. Начин на фактурирање: Фактурирањето за испорачаната количина на електрична енергија од страна на
Продавачот се врши со издавање на фактура во две копии најдоцна до петтиот ден за испорачаните количини
за претходниот месец, од соодветниот ЛОТ.
9. Услови за плаќање: Купувачот ќе му плати на Продавачот за испорачаната количина на електрична
енергија во рок од 20 дена од денот на приемот на оригиналната фактура во архивата во седиштето на
Купувачот. Плаќањето ќе се врши во денари според среден курс на EUR на НБРМ на денот на фактурирање.
10. Гаранција / депозит на понудата: Вредноста на депозитот т.е. гаранцијата на понудата ќе биде вратена
на Продавачот во рок од ____ работни дена по приемот на Банкарска гаранција за навремено и квалитетно
извршување односно по приемот на депозитот за ИД. Доколку Продавачот не склучи ИД најдоцна за _____
работни дена од поканувањето, нема да му биде вратен депозитот т.е. иститот ќе биде задржана односно
гаранцијата на понудата ќе биде активирана.
11. Банкарска гаранција за навремено и квалитетно извршување / депозит за ИД: Најдоцна за _____
работни дена по склучување на ИД, Продавачот ќе достави до Купувачот оригинални банкарски гаранции за
навремено и квалитетно извршување нa деловен англиски или на македонски јазик од реномирана банка, за
______, изразена во валута EUR, во износ од ____ % од договорената вредност, назначена во точката 5а) и 5б)
од овој ИД и да се однесува за секој месец на испорака поединечно, со важност до 20-от ден по месецот на
испорака.
Најдоцна за ______ работни дена по склучување на ИД Продавачот, наместо Банкарска гаранција за
навремено и квалитетно извршување може да уплати депозит за ИД на сметката на Купувачот, во денарска
противвредност по среден курс на Народна банка на Р.Македонија важечки на ден на уплатата, во износ од
_____ % од договорената вредност, и да се однесува за секој месец на испорака поединечно, до 20-от ден по
месецот на испорака.
Банкарската гаранција за навремено и квалитетно извршување ќе биде ослободена односно вратена на
Продавачот наредниот ден по истекување на важноста на истата.
Депозитот за ИД ќе биде вратен на Продавачот наредниот ден по истекување на важноста на истиот.
Сите трошоци/провизии настанати во врска со доставувањето на банкарските гаранции или депозитите за
навремено и квалитетно извршување ќе бидат покриени од страна на Продавачот.
Банкарската гаранција за навремено и квалитетно извршување може да биде активирана од страна на
Купувачот во случај на неисполнување на обврските од овој ИД и склучениот РД.
Депозит за ИД може да биде задржан од страна на Купувачот во случај на неисполнување на обврските од
овој ИД и склучениот РД.
12. Рок на важност: Овој договор влегува во сила со денот на потпишувањето, а ќе се применува од
_________ заклучно со исполнување на сите обврски наведени во овој ИД.
13. Меродавно право: Овој договор ќе се толкува и на истиот ќе се применуваат законите на Република
Македонија без оглед на правилата за судир на закони.
14. Решавање на спорови: Во случај на спор надлежен ќе биде Основен Суд Скопје 2 во Скопје или друг
надлежен орган со седиште во Скопје.
Продавач:

Купувач:
Електродистрибуција дооел Скопје
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